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Na comemoração dos 40 anos de Pós-graduação, o Instituto Militar de En-
genharia (IME), organização militar subordinada ao Departamento de Ciência e 
Tecnologia (DCT) do Exército Brasileiro, celebra a consolidação e a busca pela 
excelência através de seus programas de Pós-graduação.

O funcionamento dos cursos de Pós-graduação do IME é coordenado pela 
Subdivisão de Pós-graduação (SD/1), setor equivalente a Pró-Reitoria de Pós-gra-
duação de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES). A SD/1 foi criada 
pelo pioneiro Major Lopes Pereira em 1969, e desde então vem sendo chefiada por 
servidores civis e militares. Para o seu funcionamento, há uma equipe de funcioná-
rios civis e militares e o Conselho de Pós-graduação (CPG). O CPG, presidido pelo 
chefe da SD/1, realiza reuniões ordinárias e extraordinárias com os coordenadores 
dos programas de Pós-graduação nas quais são discutidas todas as questões rela-
tivas à Pós-graduação do Instituto.

A Pós-graduação é a base para a formação de recursos humanos necessários 
ao desenvolvimento da ciência e tecnologia do País. O Exército, como instituição 
com vocação para o enfrentamento dos grandes problemas nacionais percebeu , nos 
anos sessenta, na figura de alguns visionários, que o Instituto não poderia deixar de 
prescindir da construção de programas de Pós-graduação tão necessário ao País.

Atualmente, o IME oferece três cursos de doutorado e oito de mestrado, re-
conhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), órgão do MEC. O programa de mestrado em Engenharia Cartográfica é 
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apenas reconhecido no Sistema de Ensino de Exército, mas amparado pela legis-
lação vigente e pela competência da formação oferecida,  tem os seus egressos 
aceitos nos melhores programas de doutorado do País na área e ocupando posi-
ções importantes nos meios civil e militar.

Apesar do reduzido corpo docente e das particularidades do IME, a Pós-gra-
duação no Instituto tem se caracterizado como propagador de iniciativas inovado-
ras. Em 1956 foi criada a Pós-graduação lato sensu com o curso de Especialização 
em Engenharia Nuclear e treze anos depois surgiu a Pós-graduação stricto sensu, 
com os cursos de Mestrado em Engenharia Nuclear e Química.  O histórico dos 
primeiros 30 anos da Pós-graduação do IME estão descritos em artigo de Ronzani, 
Palazzo e Varandas (Ronzani, 1999).

Desde a criação de seus programas de Pós-graduação, o IME vem se des-
tacando no cenário nacional pela qualificada produção científico-tecnológica, pelo  
caráter inovador e pelas posições de destaque ocupadas pelos seus egressos. 
Apesar de ter sido um dos pioneiros da especialização profissional e universitária 
no País, o IME enfrenta permanentemente o desafio de buscar avançar ainda mais 
a sua Pós-graduação, a fim de continuar na vanguarda de formação de recursos 
humanos altamente qualificados e produzir conhecimentos científicos relevantes 
para o Exército e o País. 

Dentro do espírito inovador que levou à criação pioneira dos seus programas 
de Pós-graduação, desde 1980 o IME oferece aos seus alunos de graduação dis-
ciplinas voltadas ao fomento de vocações para a pesquisa científico-tecnológica, o 
que veio a ter impacto direto na qualidade dos alunos de Pós-graduação. Na déca-
da de 90, o Instituto aprovou no CNPq um projeto no Programa Institucional de Bol-
sas de Iniciação Científica (PIBIC), que visa desenvolver o pensamento científico e 
a iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior. Na ocasião 
foram concedidas 20 bolsas de iniciação científica para o Instituto, de modo a fo-
mentar e fortalecer a integração graduação/Pós-graduação. Em 2008, em função 
da qualidade dos cursos do IME, o CNPq transformou o PIBIC em outro programa 
inovador da Agência: o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvol-
vimento Tecnológico e Inovação, o PIBITI, que busca estimular estudantes do ensi-
no técnico e superior a desenvolver e transferir novas tecnologias e inovação. Atu-
almente o Instituto possui 105 bolsas de estudo de iniciação científica concedidas 
pelo CNPq no PIBITI. Além destas, o IME possui 25 bolsas de iniciação a pesquisa, 
concedidas aos alunos de graduação civis e militares, da ativa e da reserva, pelo 
Programa de Bolsas de Iniciação a Pesquisa, PIBIC, da Fundação Ricardo Franco 
(FRF), Fundação de apoio ao IME. Estes programas em muito tem contribuído para 
o fortalecimento da integração entre a graduação e a Pós-graduação. 

Em um processo crescente de integração e parcerias dos programas de Pós-
-graduação do IME com programas similares de outras instituições civis, os chefes 
da SD/1 têm participado ativamente de vários fóruns, tais como os Fóruns Regional 
e Nacional de Pró-Reitores, respectivamente FOPROP e ENPROP, de reuniões 
com outros órgãos de fomento, como CAPES, CNPq e FINEP, e de reuniões com 
outras instituições de ensino superior, nacionais e internacionais.

Ao longo do tempo a Pós-graduação no Instituto vem contribuindo para as 
mais variadas iniciativas nacionais. No final dos anos 90 o IME participou ativa-
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mente das discussões do Livro Verde, das quais se originaram documentos, notas 
técnicas e contribuições escritas voltadas para o resgate da trajetória da Ciência e 
Tecnologia Brasileira e o estímulo à reflexão sobre seu futuro.  Este Livro trouxe à 
luz o esforço nacional em mostrar que a Ciência, Tecnologia e Inovação (C, T & I), é 
uma condição necessária de desenvolvimento, bem estar, justiça social e de exer-
cício da soberania. Este documento também serviu como alicerce para os debates 
da Conferência Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação e serve ainda como 
base para as Diretrizes Estratégicas vigentes até 2010.

Em 2010, docentes do Instituto foram consultados pelo Ministro de Assuntos 
Estratégicos, Samuel Pinheiro Pinheiro Guimarães, para avaliar o conteúdo do Pla-
no Brasil 2022 nos aspectos de pesquisa científico-tecnológica e defesa.

Na busca permanente do Instituto no sentido do fortalecimento dos progra-
mas de Pós-graduação e das linhas de pesquisa do Instituto, e do atendimento às 
necessidades do Exército, o devido alinhamento das ações está baseado no Plano 
Básico de Ciência e Tecnologia (PBCT) e nas Estratégias Políticas de Formação 
de Recursos Humanos do Governo, conforme diretrizes dos Ministérios da Defesa 
(MD), da Educação (MEC) e de Ciência e Tecnologia (MCT).

Durante o período 2001-2004, foram debatidas as estratégias para o forta- 
lecimento dos cursos de Pós-graduação, cujas particularidades destacavam-se 
quando comparadas com os de outras IFES da mesma área. O desafio era como 
atender a demanda do Exército Brasileiro, as demandas de cada área do conheci-
mento e aos indicadores de avaliação da CAPES/MEC.

Uma das propostas surgidas naquela época, em reuniões do corpo docente 
do IME com a direção do Instituto, foi a criação de um Programa de Capacitação 
em Defesa como uma forma de fortalecimento da Pós-graduação. Os primeiros 
passos do IME neste sentido foram dados em 26 de novembro de 2002, em Brasí-
lia, durante o I Seminário sobre Diretrizes Estratégicas de CT&I para a Defesa Na-
cional, onde teve início o processo de interação entre as políticas de C,T&I (MCT) 
e de Defesa (MD), que visava:
• estimular a integração dos programas de C,T&I nos centros militares de pesquisa 

com os centros de pesquisa e universidades civis;
• fortalecer o envolvimento do setor industrial nas fases de desenvolvimento dos 

projetos de interesse da defesa;
• estimular a formatação de programas que contemplassem a característica dual 

da tecnologia;
• estabelecer programas conjuntos de longo prazo que envolvessem ações estra-

tégicas de interesse para a defesa nacional.

Estas idéias foram incorporadas à Política de Defesa Nacional de 2005 e à 
Estratégia Nacional de Defesa de 2008. O passo seguinte foi apresentar ao então 
presidente do CNPq, Erney de Camargo, quando em visita ao IME em 2003, a pro-
posta de Capacitação em Defesa para fortalecimento e/ou reformulação dos Pro-
gramas de Pós-graduação, e o “O Programa Institucional Científico-Tecnológico de 
Apoio a Defesa e ao Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (CT Amazônia)”. 
O CNPq considerou importante e estratégico o tema “Defesa” articulado com a En-
genharia no âmbito da Pós-graduação. O apoio do Prof. Erney foi fundamental para 



9 1o ao 3o  Quadrimestre de 2010 – 

os primeiros encontros em Brasília de representantes do Instituto com o presidente 
da CAPES, Prof. Jorge Guimarães, para apresentação de uma idéia preliminar 
de um programa de Pós-graduação na área de Defesa. Esta idéia preliminar foi 
retomada pelo Instituto em 2005 em outros moldes, com novo viés multi e inter-
disciplinar, que culminou com a aprovação pela CAPES em dezembro de 2008 do 
Programa de Pós-graduação em Engenharia de Defesa (PGED). Maiores detalhes 
deste Programa, incluindo o processo de concepção e criação, estão relatados no 
artigo sobre o PGED nesta revista.

O Programa de Capacitação em Defesa anterior, iniciativa antecessora ao 
PGED, em parceria com o CNPq, caracterizou-se por uma perspectiva de médio 
prazo, apoiando a realização de pesquisas e a formação de recursos humanos 
através do alinhamento das pesquisas desenvolvidas nos Programas de Pós-gra-
duação então existentes no IME, em áreas estratégicas para Segurança e a Defesa 
do País. As pesquisas envolvidas neste programa institucional, multidisciplinar, de 
médio prazo, e a formação de recursos humanos em áreas estratégicas para segu-
rança e a Defesa do País, abrangiam todos os Programas de Pós-graduação então 
existentes. Alguns dos projetos foram desdobrados e continuam sendo desenvolvi-
dos, tais como a Operação Ricardo Franco (ORF), descrita a seguir.

A ORF é uma atividade acadêmico-militar realizada com os alunos do quinto 
ano de graduação do IME e os de Pós-graduação, que realizam pesquisas vincula-
das a projetos na Amazônia. Durante um período de duas semanas, estes alunos, 
junto com professores orientadores e oficiais do Corpo de Alunos, são distribuídos 
em diversos quartéis e locais onde são desenvolvidos projetos, localizados na re-
gião amazônica, onde tem a oportunidade colocar em prática parte do conhecimen-
to adquirido nos bancos escolares.

A primeira ORF ocorreu em novembro de 2003. Esta consistiu no envio de 
mais de 100 alunos de graduação e em cerca de 10 alunos de Pós-graduação do 
IME, de todas as especialidades - Construção, Eletricidade, Eletrônica, Comuni-
cações, Mecânica e Armamento, Mecânica e Automóveis, Química, Cartografia e 
Computação - para prestarem serviços de engenharia junto às organizações milita-
res de quatro guarnições, a saber, Manaus, Santarém, São Gabriel da Cachoeira e 
Porto Velho. Desde então, a ORF ocorre anualmente em junho e tem permitido dar 
prosseguimento às atividades iniciadas na primeira operação.

As atividades de ciência e tecnologia (C & T) no Brasil e no IME dependem 
principalmente dos investimentos de órgãos de fomento federais, estaduais e muni- 
cipais. Tais atividades são tradicionalmente desenvolvidas em dois eixos principais: 
a) atividades de pesquisa, desenvolvimento e engenharia (P&D&E) e; b) atividades 
científicas e técnicas correlatas – envolvendo predominantemente investigações 
por meio de pesquisas básicas. As atividades de fomento desenvolvidas pelos ór-
gãos públicos tais como CNPq, CAPES, FINEP e a FAPERJ, são cruciais para 
estes fins. Os Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia, criados a partir de 1999, 
são também instrumentos fundamentais de financiamento de projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação associados aos Programas de Pós-graduação. A Pós-
-graduação do IME é muito devedora de todas estas ações.

 Do exposto, o IME, nestes quarenta anos dos programas de Pós-graduação, 
vem contribuído com a formação de pessoal altamente qualificado para o meio civil 
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e militar. Os mais de mil mestres e doutores formados até esta data produziram 
conhecimento em áreas básicas e em assuntos relacionados com as necessidades 
da Força Terrestre e do País. Os artigos desta edição da RMCT, ao apresentar um 
retrato dos últimos 40 anos, não apenas descrevem uma história rica de sucessos, 
mas também apontam os caminhos que a Pós-graduação do IME deverá trilhar 
para construir um futuro ainda mais brilhante.
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